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Umístění:  půjčovna malých plavidel je umístěná u vodní nádrže Baška, v 
autokempu Baška 
Vlastník:     Obec Baška 
Úsek k půjčování plavidel:  vodní nádrž Baška 
 
 
Provozní doba:     
1. 6. – 30. 6. 
soboty a neděle    10.00 hod – 18.00 hod 
1. 7. – 31. 8.  
pondělí - neděle    10.00 hod  -  18.00 hod 
 
Provozní doba může být upravena podle povětrnostních podmínek a se souhlasem 
vedení obce. 
 
 
 

PODMÍNKY  PŮJČOVNY      
 

1) Vstup do prostoru půjčovny má jen ten návštěvník, který si zakoupil vstupenku v 
pokladně na zapůjčení plavidla. 

2) Plavidla a jiné sportovní potřeby k plavbě se zapůjčují jen za příznivého počasí. 
Po předložení občanského průkazu a zaplacení půjčovného se návštěvník 
dobrovolně podrobuje všem ustanovením „Provozního řádu“. 

3) Dětem mladším 10 let je návštěva půjčovny a přilehlých prostor dovolena jen 
v doprovodu osob starších 18 let. 

4) Vypůjčené plavidlo nebo jiné sportovní potřeby je návštěvník povinen vrátit po 
uplynutí smluvené doby, nejpozději však do ukončení provozu půjčovny tj. do 
18:00 hod. Při opožděném vrácení zapůjčených předmětů je povinen návštěvník 
doplatit příslušnou částku půjčovného, která je stanovena hodinovou sazbou 
podle schváleného ceníku. 



 
 
 

5) Návštěvník půjčovny loděk se musí ve vlastním zájmu pohybovat na hladkých, 
mokrých palubách s maximální opatrností, vyvarovat se sklouznutí a úrazů. 
Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za škody, poranění, úrazy, které si 
návštěvník způsobí sám vlastní nepozorností. 

6) Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny loděk a vypůjčených sportovních 
potřeb. Škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku 
provozovatele nebo ostatních návštěvníků a uživatelů vodní ploch, je povinen 
uhradit. 

7) Návštěvník se prokáže platným dokladem, vystaveným pracovníkem půjčovny 
v prostoru půjčovny loděk, který mu předá řádně vybavené plavidlo k provozu. 
Uživatel neboli vůdce plavidla za vypůjčené plavidlo odpovídá a současně i za 
osoby a jejich rozmístění na plavidle. Na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, 
vyznačených v nosnosti osob na plavidle. 

8) Vůdce plavidla nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 
či psychotropních látek. 

9) Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem 
plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a 
v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu. 

10) Neplavci a děti do 10 let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek. 
Nemůže-li tyto záchranné prostředky půjčovna s vypůjčovaným plavidlem 
poskytnout, nesmí plavidlo vyplout. 

11) Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat 
z nich do vody nebo vylézat z vody na ně, potápět je nebo je na břeh vytahovat, 
pokud nejsou k tomuto účelu zvlášť uzpůsobena. 

12) Je zakázáno vplouvat do zakázaných prostor vodní plochy, dále do prostorů 
označených „zákazem vplutí“ nebo výstražnými tabulemi označující koupaliště, 
bezpečnostní pásma u přehradní hráze. V případech, kdy malé plavidlo míjí 
koupající se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné 
vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající zůstal mezi malým plavidlem a 
nejbližším břehem. Pro malé plavidlo bez vlastního pohonu je bezpečná 
vzdálenost 3 m. 

13) Není dovoleno používat přístaviště půjčovny loděk k opalování, skokům do vody 
a chytání ryb. 

14) Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody 
plavidel, nacházející se v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla 
poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností. 

15) Vůdce malého plavidla (vypůjčovatel) na zapůjčené loďce odpovídá 
za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace a tuto je 
povinen včas zhodnotit. Pokud by plavba nebyla dále bezpečná, musí se vrátit do 
půjčovny. 



 
 
 

16) Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny loděk, odhazování 
odpadků, vylévání škodlivých tekutin, praní prádla apod. 

17) Prodlévání návštěvníků v prostoru půjčovny loděk v mimopracovní době, 
neoprávněné použití plavidel z půjčovny loděk bez vědomí odpovědných 
pracovníků je nepřípustné. 

18) Z prostoru půjčovny loděk bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý 
návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i ostatním 
návštěvníkům a uživatelům vodní ploch nepřístojně, ruší pořádek a dopouští se 
přestupků. 

19) Každé plavidlo musí být vybaveno předepsanou výstrojí. Šlapadla – vázací lano, 
záchranné prostředky (vesty). Loďka – vázací lano, záchranné prostředky (vesty), 
nádobka na vybírání vody. 

20) Součástí půjčovny musí být předepsaný počet záchranných plavidel o nosnosti 
minimálně 3 osob, vybavených předepsanou výstrojí, která nesmí být půjčena. 
Záchranné čluny musí být stále k použití a označeny předepsaným způsobem. 

21) Zákazníci svým podpisem potvrdí, že byli seznámeni s provozním řádem. 
22) Pro šlapadla a malá plavidla bez vlastního pohonu poskytujeme vázací lana a 

záchranné vesty. 
 

 
Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů 
pro zastavení plavby. 
 
 

1. Provozovatel pravidelně kontroluje hladinu vodní cesty na stránkách 
http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/pc/?data=1 a dále komunikuje s hrázným 
přehrady. 

2. V okamžiku, kdy hladina dosahuje stupně  1 - bdělost, 2 - pohotovost, 3 - 
ohrožení, neprodleně informuje nájemce plavidla, který je povinen se dále řídit 
pokyny provozovatele. Nájemce (vůdce plavidla) bez zbytečných odkladů 
vyhledá dle pokynů provozovatele nejbližší ochranný přístav případně jiné 
přístaviště, kde bezpečně vyváže plavidlo. 

3. Plavba je zastavena při průtoku 100 m /s na limnigrafu na Ostravici. V tento 
okamžik by měly být lodě v bezpečí nebo neprodleně vyhledat nejbližší ochranný 
přístav či jiné bezpečné místo. 
 
 
 
 
 



 
 
Důležitá telefonní čísla: 
 

• Provozovatel:    736 422 761 
• Státní plavební správa, pobočka  

Přerov     581 250 911 
• Středisko RIS – hlášení nehod 412 557 425 
• Lékařská pohotovost   155 
• Policie     158 
• Hasiči     150 
• IZS      112 

 
 
 
Součástí provozního řádu půjčovny malých plavidel jsou přílohy č.1. a č.2. 
 
Příloha č. 1. Pravidla plavebního provozu, potřebná pro bezpečné vedení 
malých plavidel v rámci půjčovny 
 
Příloha č. 2. Seznam plavidel půjčovny a příručka uživatele plavidla 

 
 
 

 
 
                                                                                   ………………………... 
V Bašce dne 1.6.2019         Irena Babicová 
                   Starostka obce Baška 
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Příloha č.1.  

 

Pravidla plavebního provozu, potřebná 
pro bezpečné vedení malých plavidel v rámci půjčovny 

 

1. Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu 
na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavidla. 
Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, 
vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných 
či psychotropních látek.  

2. Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé 
plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m2 
a jeho hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení. 

3. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem 
plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla 
a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu. 
Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo 
zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo 
překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, 
zejména: 

1. musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho 
rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu, 

2. je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách 
na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály, 

3. nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je 
používat k vyvazování plavidla, 

4. nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, 
svodidla apod.,  

5. je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou 
signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby, 



 
6. je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další 

plavba nebyla již bezpečnou, 
7. je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které mu dá 

před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných 
důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná. 

8. Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel 
dodržet další pravidla, zejména: 

9. je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měl účast. 
Plavební nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, 
které provozuje Státní plavební správa: 

10.  Říční informační služba, tel.: 412557425 
4.  § 59 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního 
provozu 

1. Plují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout 
nebezpečí kolize, plavidlo, které má jiné plavidlo po pravém boku, dá tomuto plavidlu 
přednost v plavbě a vyhne se křížení směrů plavby před jeho přídí. Plavidlo, které pluje 
z pravé strany, zachová svůj směr plavby. To neplatí pro malá plavidla ve vztahu k 
ostatním plavidlům a v případech obratů plavidel, odplouvání a přibližování. 

 
2. Bez ohledu na odstavec 1 dodržují malá plavidla plující křížícími se směry tak, že by 

mohlo vzniknout nebezpečí kolize, následující pravidla: 
a) malé plavidlo s vlastním pohonem uvolní dráhu všem ostatním malým plavidlům, 
b) malé plavidlo bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet uvolní dráhu malým 

plavidlům plujícím pomocí plachet, 
c) plavidlo, které pluje z pravé strany, zachová svůj směr plavby. 
 
3. Bez ohledu na odstavec 1 plavidla plující pomocí plachet, která plují křížícími se 

směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí kolize, vzájemně dodržují následující 
pravidla: 

a) mají-li plavidla vítr z různých směrů, plavidlo s větrem z levého boku uvolní dráhu 
plavidlu, které má vítr z pravého boku, 

b) mají-li plavidla vítr ze stejných směrů, plavidlo v návětří uvolní dráhu plavidlu v 
závětří, 

c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze přesně určit, zda má jiné plavidlo na návětrné 
straně vítr z pravého nebo levého boku, uvolní tomuto jinému plavidlu dráhu. 

 
4. Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k jiným plavidlům. 
 
5. Malá plavidla vždy udržují při křížení směru, jímž plují plavidla, která nejsou 

malými, od těchto plavidel bezpečnou vzdálenost odpovídající nejméně dvojnásobku 
jejich délky a zachovávají bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel. 
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Příloha č. 2.  

Seznam plavidel půjčovny a příručka uživatele plavidla 
1. Šlapadlo žluté 
délka    230 cm 
šířka    155 cm 
ponor    25 cm 
max. obsaditelnost  160 kg/2 osoby 

2. Šlapadlo žluté 
délka    230 cm 
šířka    155 cm 
ponor    25 cm 
max. obsaditelnost  160 kg/2 osoby 

3. Šlapadlo červené 
délka    230 cm 
šířka    160 cm 
ponor    25 cm 
max. obsaditelnost  320 kg/4 osoby 

4. Šlapadlo červené 
délka    230 cm 
šířka    160 cm 
ponor    25 cm 
max. obsaditelnost  320 kg/4 osoby 

5. Šlapadlo červené 
délka    230 cm 
šířka    160 cm 
ponor    25 cm 
max. obsaditelnost  320 kg/4 osoby 

6. Šlapadlo červené 
délka    230 cm 
šířka    160 cm 



 
ponor    25 cm 
max. obsaditelnost  320 kg/4 osoby 

7. Loďka bílá - veslice 
délka    290 cm 
šířka    150 cm 
ponor    30 cm 
max. obsaditelnost  320 kg/4 osoby 

 

8.  Loďka modrobílá - veslice 
délka    290 cm 
šířka    150 cm 
ponor    30 cm 
max. obsaditelnost  320 kg/4 osoby 

9. Loďka modrobílá - veslice 
délka    290 cm 
šířka    150 cm 
ponor    30 cm 
max. obsaditelnost  320 kg/4 osoby 

Příručka uživatele plavidla 

Šlapadlo (typ Monaco) 

Šlapadlo žluté: délka 230 cm, šířka 155 cm, ponor 25 cm, max. obsaditelnost 160 kg/2 osoby 

Šlapadlo červené: délka 230 cm, šířka 160 cm, ponor 25 cm, max. obsaditelnost 320 kg/4 osoby 

Šlapadlo je malé plavidlo bez vlastního pohodnu. Je poháněno lidskou silou pomocí šlapadel. 
Jedná se o dva spojené plováky, na kterých je instalováno sedadlo umožňující sezení a zabírání 
nohou do šlapadel. Šlapáním je pak přímo nebo přes převod roztáčeno koleso, kterým se plavidlo 
uvádí do pohybu. Změna směru plavby šlapadla se provádí pomocí kormidla. 

Šlapadlo je vybaveno vázacím lanem a záchrannými prostředky (vestami). 

Loďka bílá, loďka modrobílá – veslice  
délka 290 cm, šířka 150 cm, ponor 30 cm, max. obsaditelnost 320 kg/4 osoby 

Loďky jsou vybaveny vázacím lanem, záchrannými prostředky (vesty) a nádobkou na vybírání 
vody. 

Loďka je poháněna manuálně vesly, dopředu záběrem vesel od sebe k sobě, dozadu záběrem vesel 
obráceně. Při obvyklé jízdě dopředu sedí obsluha vesel zády ke směru jízdy a souměrnými záběry 
vesel se loďka pohybuje vpřed. Při změně plavby vlevo je nutno zabrat silněji pravým veslem, při 
změně plavby vpravo je nutno zabrat silněji levým veslem. 

 
 



 
 

Signální znaky 
 

ZÁKAZ STÁNÍ – zákaz stání jak na kotvě, tak zákaz stání a uvázání u břehu 
(tzv. vyvázání)  
  
ZÁKAZ VYVAZOVÁNÍ KE BŘEHU – označuje místa, kde se nesmíme 
uvázat u břehu.  
   
ZÁKAZ KOTVENÍ – vyznačuje místa, kde můžete kotvou poškodit kabel 
nebo potrubí vedené po dně.  
 
ZÁKAZ VYTVÁŘET VLNOBITÍ NEBO SÁNÍ 
 
 
ZÁKAZ VPLUTÍ – zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru 


